
Dossiê Egito: O Berço dos Faraós 
Precedida por uma dinastia que os arqueólogos convencionaram 

denominar "Zero", a história do Egito faraônico começa por volta de 3150 
a.C. com o rei Menés. 

  

Período tinita (cerca de 3150 a.C. a 2700 
a.C.) - I e II dinastias 
A história do Egito faraônico começa com o rei 
Menés, responsável pela unificação entre o 
Alto e o Baixo Egito e pela fundação de 
Mênfis, a capital do Império. Interlocutor dos 
homens com os deuses, Menés ostenta a 
coroa branca do Alto Egito (hedjet) e a coroa 
vermelha do Baixo Egito (deshret). 
 
Antigo Império (por volta de 2700 a.C. a 
2140 a.C. ) - III e IV dinastias 
Nesta época, o Estado egípcio se desenvolve 
consideravelmente e a sua administração 
centraliza-se na figura do faraó, que passa a 
ser venerado como verdadeiro deus. Djoser 
inaugura a III dinastia (cerca de 2700 a.C.). 
Seu conselheiro, o arquiteto Imotep, constrói 
a pirâmide em degraus de Saqqara, a 
primeira tumba real com essa forma 
arquitetônica.  
 
A IV dinastia é marcada por reinados nos 
quais foram construídas as três grandes 
pirâmides de Gizé - Quéops, Quéfren e 
Miquerinos. Esses complexos funerários são o 
símbolo de um Estado forte e de uma civilização avançada.  
 
É na V dinastia (aproximadamente 2480 a.C. a 2330 a.C.), originária de Heliópolis, que se 
verifica o culto ao Sol, o que não significa a rejeição aos outros deuses. O faraó é agora o 
"filho de Rã", o deus-sol.  
 
Pepi I, representante da VI dinastia, reina por mais de 50 anos. Ele é também um grande 
construtor de pirâmides (Bubastis, Abydos, Dendérah). Pepi II sobe ao trono aos seis anos 
de idade e nele permanece por 94 anos. 
 
Primeiro período intermediário (por volta de 2140 a.C. a 2040 a.C) - VII-X dinastias 
Uma revolução, seguida pela invasão de povos asiáticos, põe fim à VI dinastia. Porém, 
nenhum nome dos reis da VII dinastia é conhecido. A VIII dinastia, a menfita, cuja capital 
era Mênfis, demonstra os sinais da decadência política do Egito. O país é dividido em três: o 
Delta, o Egito Médio - cujo centro político era Heracléopolis - e o Alto Egito, agrupado em 
Tebas. Inicia-se um período de anarquia e de recessão econômica (escassez de alimentos, 
desordem civil e violência). Uma série de conflitos ininterruptos entre as facções do sul (de 
Tebas) e do norte (Heracléopolis) ocorrem e cessam apenas na XI dinastia. 
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